REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„LOTERIA DEVELEY”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konsumenckiej loterii promocyjnej pn. „Loteria Develey” (dalej: Loteria) jest
Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00
złotych, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator).

1.2.

Organizator działa na zlecenie Develey Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000040165, kapitał zakładowy 9.660.000,00 zł,
NIP: 5241017996, REGON: 010898648 (dalej: Zleceniodawca).

1.3.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 847). Loteria odbywa się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu (dalej: Regulamin).

1.4.

Loterią objęte są wyłącznie nabyte przez Uczestnika w sklepie detalicznym na terenie Polski,
produkty marki Develey TOMATO KETCHUP określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu (dalej:
Produkty Promocyjne).

1.5.

Loteria trwa od dnia 1 lutego 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. (jest to ostatni dzień rozpatrywania
reklamacji) Czas trwania Loterii obejmuje sprzedaż promocyjną trwającą od dnia 1 lutego 2021
r. do 28 marca 2021 r. (dalej: Okres Sprzedaży Promocyjnej), zgłoszenia udziału w Loterii - od
dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r., wydanie nagród i postępowanie reklamacyjne.
Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży detalicznej zarówno przed rozpoczęciem
Okresu Sprzedaży Promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktów Promocyjnych
poza Okresem Sprzedaży Promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie
udziału w Loterii jest możliwe od 1 lutego 2021 r. do 28 marca 2021 r.

1.6.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone w
sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.loteriadeveley.pl
(dalej: Strona Internetowa Loterii) i w innych mediach.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

2.1.

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności
prawnych i zamieszkałych w Polsce, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w Regulaminie, z
zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu (dalej: Uczestnicy).

2.2.

W Loterii nie mogą brać udziału:
2.2.1. członkowie organów powołanych w spółce Develey Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie ani pracownicy spółki Develey Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), a także członkowie organów
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powołanych w spółce Albedo Marketing Sp. z o.o. (Organizatora) ani pracownicy
Organizatora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia);
2.2.2. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.1. Regulaminu – przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych,
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej krewni,
opiekunów prawnych.
2.3.

W Loterii jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie paragony fiskalne potwierdzające
nabycie przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Sprzedaży Promocyjnej
(decyduje data sprzedaży wydrukowana na paragonie fiskalnym).

2.4.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:
2.4.1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej, tj. od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.
nabyć co najmniej jeden Produkt Promocyjny, którego zakup zostanie potwierdzony
paragonem fiskalnym (dalej: Zakup). Nabycie kilku Produktów Promocyjnych,
potwierdzone jednym paragonem fiskalnym, nie upoważnia do kilkukrotnego dokonania
zgłoszenia udziału w Loterii z tytułu tego paragonu.
2.4.2. W okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. (data wpływu zgłoszenia na
serwer obsługujący Loterię) dokonać na Stronie Internetowej Loterii zgłoszenia
uczestnictwa w Loterii poprzez wpisanie numeru paragonu, potwierdzenie zapoznania
się z Regulaminem Loterii i akceptację jego postanowień oraz zaznaczenie pola z
captcha.
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału paragonu fiskalnego, o którym mowa w
pkt. 2.3. (dalej: Paragon) do zakończenia Loterii. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma
unikatowy kod rejestracyjny zgłoszenia udziału (dalej: Numer Zgłoszenia).

3.

PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1.

Do wygrania w Loterii przewidzianych jest łącznie 169 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć)
nagród, a także nagroda gwarantowana przewidziana dla każdego Uczestnika.

3.2.

Do wygrania w Loterii przewidzianych jest 1 (słownie: jedna) nagroda główna. Nagroda główna
ma łączną wartość jednostkową w kwocie 11.111,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto
jedenaście złotych 00/100) i składają się na nią:
3.2.1. część pierwsza: nagroda w postaci karty pre-paid doładowanej kwotą w wysokości
10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100);
część druga: dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto
jedenaście złotych 00/100), przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej w Loterii
(dalej: Nagroda Główna)

3.3.

Do wygrania w Loterii przewidzianych jest łącznie 168 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem) Nagród
II Stopnia. Nagrodę II Stopnia stanowi voucher do sklepu internetowego planetaklockow.pl o
wartości jednostkowej 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) (dalej:
Nagroda II Stopnia)

3.4.

Łączna wartość brutto puli nagród w Loterii wynosi 53.111,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy
tysiące sto jedenaście złotych 00/100).

3.5.

Dodatkowo, dla każdego Uczestnika, który dokonał skutecznego (zgodnie z pkt. 2.4.
Regulaminu) zgłoszenia do Loterii, przewidziana została nagroda gwarantowana w postaci pliku
z kolorowanką do samodzielnego wydruku (do wyboru jeden z dziesięciu wzorów), przesyłaną w
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formie elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany zgodnie z pkt. 4.2.4. Regulaminu (dalej:
Nagroda Gwarantowana). Każdy Uczestnik może otrzymać Nagrodę Gwarantowaną tylko raz,
niezależnie od ilości zgłoszeń.
4.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDANIA NAGRÓD II STOPNIA

4.1.

Zasady ubiegania się przez Uczestnika o Nagrody II Stopnia są następujące:
4.1.1. Organizator przewidział na każdy dzień, w którym można dokonać rejestracji do Loterii
(tj. od 1 lutego 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.) trzy Nagrody II Stopnia. W dniu
28 stycznia 2021 r. pod nadzorem Wewnętrznej Komisji Nadzoru wybrane zostaną dla
każdego dnia, w którym można dokonać zgłoszenia udziału do Loterii, trzy różne terminy
w przedziale czasowym od godz. 00:05:00 do godz. 23:55:00 z dokładnością co do
sekundy, np. pierwszy termin: godzina 9:52:12. Pomiędzy poszczególnymi terminami
musi zostać zachowana różnica minimum 60 minut. Wybór terminów zostanie
zdeponowany przez Organizatora w zamkniętej kopercie u notariusza w dn. 28 stycznia
2021 r. Terminy są poufne i niedostępne dla uczestników, nie ulegają zmianie w trakcie
trwania loterii.
Po dokonaniu zgłoszenia udziału do Loterii zgodnie z pkt 2.4.2. Regulaminu, system
loteryjny sprawdza, czy zarejestrowany Paragon jest pierwszym, który został nadesłany i
odnotowany w systemie loteryjnym, licząc od momentu daty i godziny przypisanej do
nagrody wskazanej z dokładnością co do sekundy – taki Paragon jest podstawą do
przyznania Uczestnikowi Nagrody II Stopnia (dla przykładu: jeżeli pierwszy termin to
godzina 9:52:12, to pierwszym prawidłowym Paragonem będzie ten zarejestrowany o
godzinie 9:52:12 lub zarejestrowany w każdym momencie po godzinie 9:52:12).
W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie zarejestruje Paragonu pomiędzy dwiema
nagrodami wskazanymi w wykazie, o którym mowa powyżej, niewygrana nagroda jest
wygrywana przez pierwszego Uczestnika, który zarejestruje Paragon w kolejnym
przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Uczestnik, który
zarejestruje Paragon jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę (pierwszą przypisaną do tego
przedziału czasowego).
4.1.2. W przypadku, gdy po zarejestrowaniu Paragonu oraz zaznaczeniu pola z captcha
zgodnie z pkt 2.4.2. Regulaminu, na ekranie urządzenia, za pomocą którego Uczestnik
dokonał rejestracji, automatycznie i niezwłocznie wyświetli się informacja o wygraniu
vouchera o wartości 250 zł - oznacza to, iż Uczestnik wygrał Nagrodę II Stopnia.
Następnie Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego
(zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”) do Loterii w celu odbioru Nagrody
II Stopnia oraz do wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Głównej. Dokończenie
rejestracji jest warunkiem koniecznym do odbioru Nagrody II Stopnia oraz do wzięcia
udziału w losowaniu Nagrody Głównej.
4.1.3. W przypadku, gdy po zarejestrowaniu Paragonu oraz zaznaczeniu pola z captcha
zgodnie z pkt 2.4.2. Regulaminu, na ekranie urządzenia, za pomocą którego Uczestnik
zarejestrował Paragon, automatycznie i niezwłocznie zostanie wyświetlona informacja o
braku wygranej w postaci vouchera o wartości 250 zł - oznacza to, iż Uczestnik nie
wygrał Nagrody II Stopnia w danej chwili. W celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody
Głównej oraz w ewentualnym losowaniu dodatkowym, o którym mowa w pkt 6.1.
Regulaminu, a także uzyskania Nagrody Gwarantowanej, Uczestnik zostanie poproszony
o wypełnienie do dn. 28 marca 2021 r. Formularza Rejestracyjnego.
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4.2.

W przypadku wygrania Nagrody II Stopnia, Uczestnik zobowiązany jest bezpośrednio po
pojawieniu się informacji o wygranej nagrodzie wypełnić Formularz Rejestracyjny do Loterii
poprzez:
4.2.1. wpisanie imienia i nazwiska,
4.2.2. wpisanie numeru telefonu kontaktowego,
4.2.3. wpisanie adresu e-mail,
4.2.4. powtórne wpisanie tego samego adresu e-mail.
4.2.5. wgranie czytelnego zdjęcia Paragonu (w postaci skanu lub zdjęcia w formacie JPG lub
PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB) poprzez skorzystanie z funkcji polegającej na
możliwości dołączenia pliku ze skanem lub zdjęciem.
4.2.6. złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o spełnieniu warunków podanych w pkt. 2.1.
oraz 2.2. Regulaminu poprzez zaznaczenie w Formularzu Rejestracyjnym checkboxu
znajdującego się bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia (treść pkt 2.1 i 2.2
Regulaminu zostanie wyświetlona podczas wypełniania oświadczenia),
oraz poprzez potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii oraz zasadami przetwarzania
jego danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole Formularza rejestracyjnego do Loterii.

4.3.

Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych oraz na kanał komunikacji w celu otrzymywania od Develey Polska Sp. z o.o.,
informacji handlowych o produktach i usługach Develey, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (e-mail, telefon, sms) w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej
Loterii, z zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody
wysyłając wiadomość mailową na następujący adres e-mail ochrona.danych@develey.pl. Zgoda
jest całkowicie dobrowolna, a jej niewyrażenie nie wyklucza uczestnictwa w Loterii. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

4.4.

Wymóg wypełnienia Formularza Rejestracyjnego bezpośrednio po pojawieniu się informacji o
wygranej nagrodzie zgodnie z pkt 4.2 Regulaminu, oznacza w szczególności, iż Uczestnik nie
może w międzyczasie wyłączać lub restartować komputera bądź urządzenia służącego mu do
dokonania zgłoszenia, ani wyłączać przeglądarki internetowej lub karty bądź strony w tej
przeglądarce, na której dokonał zgłoszenia. Po prawidłowej rejestracji ukaże się komunikat
informujący, że wypełniony Formularz Rejestracyjny został zarejestrowany. W przypadku
niewypełnienia Formularza Rejestracyjnego bezpośrednio po pojawieniu się informacji o
wygranej uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do puli nagród losowanych
podczas losowania dodatkowego, o którym mowa w pkt 6.1. Regulaminu (losowanie dodatkowe
Nagród II Stopnia).

4.5.

Nagrody II Stopnia Organizator wysyła drogą elektroniczną, na wskazany przez Uczestnika
zgodnie z pkt. 4.2.3. Regulaminu adres e-mail w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania przez
Uczestnika informacji o wygranej, z zastrzeżeniem pkt 12.7. Regulaminu.

5.

ZGŁOSZENIE DO LOSOWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH I LOSOWANIA DODATKOWEGO

5.1.

W przypadku braku wygrania Nagrody II Stopnia za pomocą zarejestrowania Paragonu,
Uczestnik może wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej oraz losowaniu dodatkowym, o
którym mowa w pkt 6.1., wypełniając do dn. 28 marca 2021 r. Formularz Rejestracyjny. Dane
niezbędne do wypełnienia Formularza zostały podane w pkt 4.2.1. – 4.2.6 Regulaminu
Uczestnik musi również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Loterii oraz zasadami
przetwarzania jego danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole Formularza
rejestracyjnego do Loterii.
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5.2.

Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych oraz na kanał komunikacji w celu otrzymywania od Develey Polska Sp. z o. o.,
informacji handlowych o produktach i usługach Develey, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (telefon, sms lub e-mail) w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej
Loterii, z zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody
wysyłając wiadomość mailową na następujący adres e-mail ochrona.danych@develey.pl Zgoda
jest całkowicie dobrowolna, a jej niewyrażenie nie wyklucza uczestnictwa w Loterii. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

5.3.

Każdy prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny do Loterii bierze udział w losowaniu
Nagrody Głównej oraz losowaniu dodatkowym o którym mowa w pkt 6.1.

5.4.

Wypełnione Formularze Rejestracyjne do Loterii, które wpłyną do Organizatora w innym
terminie niż od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r., (data wpływu zgłoszenia na
serwer obsługujący Loterię), nie są uwzględniane w losowaniu Nagrody Głównej ani w
losowaniu dodatkowym, o którym mowa w pkt 6.1.

5.5.

Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Loterii wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że jeden
Paragon może być wykorzystany do zgłoszenia do Loterii tylko jeden raz. Paragon, który został
wykorzystany do odebrania Nagrody II Stopnia, bierze również udział w losowaniu Nagrody
Głównej i może być wykorzystany do jej odebrania. Ten sam Paragon może być wykorzystany do
odebrania maksymalnie jednej Nagrody II Stopnia oraz Nagrody Głównej.
Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń na podstawie tego
samego Paragonu, do Loterii zostanie zarejestrowany ten Paragon, który jako pierwszy został
prawidłowo zarejestrowany do Loterii.

5.6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii i wszystkich
zgłoszonych przez nich Paragonów, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli
oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora,
że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi
programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub
funkcjonowanie Strony Internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego, lub pozyskał Paragony
uprawniające do zgłoszenia w Loterii w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu. Organizator
może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są
uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa. Nagroda II Stopnia trafia
wówczas ponownie do puli nagród, które będą podlegać dodatkowemu losowaniu, o którym
mowa w pkt. 6.1. Regulaminu. W przypadku, gdy po dodatkowym losowaniu nastąpi
wykluczenie Uczestnika z Loterii z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, wylosowana
przez niego nagroda pozostaje w posiadaniu Organizatora. W przypadku wykluczenia
Uczestnika, który wygrał Nagrodę Główną, prawo do tej nagrody uzyskuje następny laureat
rezerwowy wylosowany zgodnie z pkt. 7.1. Regulaminu.

5.7.

Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z
jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu oraz adres email nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii. Jako numer telefonu oraz
adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer, który został
podany w Formularzu rejestracyjnym do Loterii. Dany numer telefonu oraz adres e-mail
traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik. Zarejestrowanie się do Loterii przez tego
samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub adresu e-mail, a także wypełnienie
Formularza rejestracyjnego do Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego
samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest
podstawą wykluczenia zgłoszonych przez danego Uczestnika Paragonów z Loterii i pozbawienia
go prawa do nagrody.

5

5.8.

W przypadku, gdy w Formularzu Rejestracyjnym do Loterii podano numer telefonu, który już
wcześniej był zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym adresem e-mail, lub podano
adres e-mail, który już wcześniej był podany w innym w Formularzu Rejestracyjnym do Loterii,
jednakże razem z innym numerem telefonu, zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu
oraz wyświetlony jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu lub adres email, został już zarejestrowany w Loterii.

6.

LOSOWANIE DODATKOWE

6.1.

Losowanie dodatkowe zostanie przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2021 r. (po losowaniu
Nagrody Głównej) spośród zarejestrowanych Formularzy Rejestracyjnych (tj. Numerów
Zgłoszeń) do Loterii w dniach 1 lutego 2021 r. – 28 marca 2021 r. W dodatkowym losowaniu
Nagród II Stopnia nie biorą udziału Formularze Rejestracyjne/Paragony, na które przyznana
została Nagroda II Stopnia zgodnie z pkt 4.1.2. Regulaminu, oraz Formularze
rejestracyjne/Paragony wykluczone z Loterii.
Podczas losowania zostaną rozlosowane Nagrody II Stopnia, które nie zostały przyznane w
związku ze zbyt małą ilością zgłoszeń do Loterii lub laureaci Nagrody II Stopnia nie spełnili
warunków określonych w pkt 4.2., pkt 12.7 Regulaminu.
W przypadku, gdy wszystkie Nagrody II Stopnia zostaną przyznane i wszyscy Uczestnicy
uprawnieni do otrzymania Nagrody II Stopnia, spełnią warunki otrzymania takiej nagrody
zgodnie z Regulaminem Loterii, losowanie dodatkowe nie zostanie przeprowadzone.
Laureaci losowania dodatkowego zostaną poinformowani o wygranej Nagrodzie II Stopnia do
16 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika w Formularzu
Rejestracyjnym adres e-mail.

6.2.

Nagroda II Stopnia zostanie wysłana drogą elektroniczną do każdego Uczestnika, który został
laureatem losowania dodatkowego na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail
najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 r. Nagrody II Stopnia nieodebrane przez Laureatów
(np. z powodu zamknięcia konta e-mail) pozostają własnością Organizatora.

7.

LOSOWANIE I WYDANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

7.1.

Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. spośród zarejestrowanych
Formularzy rejestracyjnych do Loterii w dniach od 1 lutego 2021 r. (od godziny 00:00) do dnia
28 marca 2021 r. (do godziny 23:59). W losowaniu Nagrody Głównej nie biorą udziału zgłoszenia
wykluczone z Loterii. W losowaniu Nagrody Głównej biorą również udział Paragony, na
podstawie których została już wygrana Nagroda II Stopnia. Podczas losowania wylosowany
zostanie zwycięski Numer Zgłoszenia jednego Uczestnika, który zostanie laureatem Nagrody
Głównej. Dodatkowo do laureata Nagrody Głównej wylosowana zostanie jedna osoba
rezerwowa (na podstawie Numeru Zgłoszenia), która zostanie oznaczona numerem zgodnym z
chronologiczną kolejnością ich wylosowania.

7.2.

W ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z
Uczestnikiem, który został laureatem Nagrody Głównej. Połączenie telefoniczne dokonywane
jest na numer telefonu Uczestnika – laureata Nagrody głównej, wpisany w Formularzu
Rejestracyjnym do Loterii. Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest co
najmniej dwukrotnie w ciągu 2 godzin, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie
powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony
zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie
przeprowadzona po 5 minutach. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia
telefonicznego ze zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany
w drugim dniu roboczym od momentu losowania o wygranej za pomocą sms-a oraz e-mail (na
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adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym) wraz z prośbą o samodzielny kontakt z
Organizatorem w celu przekazania informacji dotyczących spełnienia warunków formalnych do
otrzymania nagrody. Termin podany w pkt 7.4. Regulaminu będzie liczony od dnia wysłania smsa i e-maila do zwycięzcy z prośbą o kontakt z Organizatorem.
7.3.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób kontaktu z Uczestnikiem, który został laureatem
Nagrody Głównej nie uda się uzyskać odpowiedzi, a przy tym nie zostaną spełnione warunki
wymienione w pkt 7.4. Regulaminu, to wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia
telefonicznego z osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z pkt 7.2. Regulaminu.
Kontakt z osobą rezerwową nastąpi w dniach 5-6 maja 2021 r.

7.4.

Uczestnik, który został laureatem Nagrody Głównej jest powiadamiany o wygranej i warunkach
odbioru nagrody telefonicznie, sms-em oraz poprzez e-mail, zgodnie z pkt. 7.2 Regulaminu.
Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie w ciągu 10 roboczych na adres Organizatora:
Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań wskazanych poniżej dokumentów:
7.4.1. Wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;
7.4.2. Oryginału zwycięskiego Paragonu z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie jest zobowiązany do
przesłania oryginału Paragonu, jeżeli oryginał paragonu został już przez niego przesłany
w związku z wygraniem Nagrody II Stopnia.
W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona
dopiskiem „Loteria DEVELEY”.
Dokumenty, które zostaną złożone u Organizatora po 10 dniach roboczych od dnia
powiadomienia o wygranej, o którym mowa powyżej, nie będą uwzględniane.

7.5.

Jeżeli Uczestnik - laureat Nagrody Głównej nie spełnia warunków opisanych w pkt 7.4.
Regulaminu, wówczas Nagroda Główna przechodzi na osobę rezerwową, dla której
przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 7.2., 7.3. i 7.4. Regulaminu. Jeżeli osoba
rezerwowa nie spełni powyższych warunków, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w
posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.

7.6.

Losowanie Nagrody Głównej, Nagród II Stopnia oraz dodatkowe losowanie Nagród II Stopnia,
odbywa się w siedzibie Organizatora w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3 pod nadzorem Komisji, o
której mowa w pkt 9 Regulaminu za pomocą specjalnej aplikacji losującej z Numerów Zgłoszeń,
zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, na którym zainstalowana jest ww. aplikacja,
jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy o grach
hazardowych, a także jest eksploatowany przez Organizatora (który posiada zezwolenie na
przeprowadzenie Loterii) oraz został zarejestrowany zgodnie z przepisami ww. ustawy.

7.7.

Nagrodę Główną Organizator wysyła do Laureata Nagrody Głównej, na podany przez niego
zgodnie z Załącznikiem nr 1 Regulaminu adres zamieszkania, za pośrednictwem firmy kurierskiej
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 7.4.
Regulaminu. Do przesłanej w ten sposób karty pre-paid, stanowiącej Nagrodę Główną,
dołączone zostaną szczegółowe zasady jej użytkowania wraz z tabelą opłat i prowizji.

7.8.

Nagroda Główna zostanie wydana najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021 r. (uwzględniając
potencjalnego laureata rezerwowego).

8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
Organizator oświadcza, iż w ramach niniejszej Loterii nagrody są przekazywane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1426).

9.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
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Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez
niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane
przez Ministra Finansów lub osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu
przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych, jak również która
ma nienaganną opinię, posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do
nadzorowania Loterii oraz nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe. Komisja sporządzi protokół z losowań do dnia 20 kwietnia 2021 r.
10.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOTERII
Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska
każdego z Laureatów wraz z Numerem Zgłoszenia na Stronie Internetowej Loterii
www.loteriadeveley.pl. Lista będzie dostępna do dnia 20 czerwca 2021 r. Publikacja wyników
Loterii następuje po potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do otrzymania
nagrody w Loterii.

11.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia rozpoczęcia Loterii, najpóźniej do dnia
31 maja 2021 r. (decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi). Reklamacje doręczone
Organizatorowi po dniu 31 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane.
11.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20):
11.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii oraz podpis,
11.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
11.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna pod nazwą
„Loteria Develey”),
11.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
11.3. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Organizatora, tj. Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem
„Reklamacja – Loteria Develey” lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci
wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@loteriadeveley.pl , wpisując w temacie wiadomości
„Reklamacja – Loteria Develey”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem
nieważności. Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście w siedzibie
Organizatora, tj. Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, w terminie do 31
maja 2021 r. w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.
11.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie
listu poleconego na adres wskazany w reklamacji (w przypadku reklamacji zgłoszonych za
pomocą listu poleconego bądź osobiście) lub w postaci wiadomości email wysłanej na adres email, z którego zostało przesłane zgłoszenie (w przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka
komunikacji elektronicznej) nastąpi do dnia 20 czerwca 2021 r. Decyzje Komisji w przedmiocie
reklamacji są ostateczne. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator.
11.5. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
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12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin jest jawny i udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w czasie Loterii pod adresem
Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny jest również na
Stronie Internetowej Loterii www.loteriadeveley.pl w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia
20 czerwca 2021 r.
12.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
12.3. Udział w Loterii jest dobrowolny.
12.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
12.5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany
Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany
Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.
12.6. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z
zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji
zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.
12.7. W przypadku zgłaszania przez Uczestnika/ów do Loterii powtarzającego się Paragonu, jak
również powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że zgłoszenie do Loterii zostało dokonane
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności zgłoszenie tego samego Paragonu z
różnych adresów e-mail lub w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że
zgłoszenie zostało dokonane na podstawie nienabytego przez Uczestnika Produktu
Promocyjnego lub nieoryginalnego Paragonu bądź, że Uczestnik nie jest w ich posiadaniu,
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do żądania (najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2021 r., chyba że co
innego wynika z innych postanowień Regulaminu) złożenia przez Uczestnika (na adres
Organizatora) oryginałów zgłoszonych Paragonów. Żądanie takie Organizator wysyła na e-maila
Uczestnika podanego w Formularzu Rejestracyjnym do Loterii.
Uczestnik zobowiązany jest przesłać ww. dokumenty w ciągu 5 dni roboczych (tj. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od dnia otrzymania emaila (data wpływu do Organizatora) na adres: Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60623 Poznań. W przypadku przesyłek, winny one być oznaczone dopiskiem „Loteria Develey”.
W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi, że
Paragon jest nieoryginalny lub przerobiony Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z
Loterii. Nagroda II Stopnia trafia wówczas ponownie do puli nagród, które będą podlegać
dodatkowemu losowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1. Regulaminu.
12.8. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12.9. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem
Loterii znajdują się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
Oświadczenie dla Uczestnika - Laureata Nagrody Głównej w Loterii „Loteria Develey”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
Dane osobowe i adresowe Uczestnika - laureata Nagrody głównej Loterii:
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj i numer dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………
PESEL: ………………………………………………
(w przypadku braku PESEL proszę wpisać datę urodzenia i obywatelstwo):
Adres
zamieszkania
(ulica,
numer
budynku,
mieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………………. Kod pocztowy: ……………………………
Miejscowość: ………………………………………………
Niniejszy formularz służy wypełnieniu obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze Loterii
wynikających z Ustawy o grach hazardowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ww. obowiązków prawnych jest
Organizator, tj. Spółka Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, kontakt na ww. adres siedziby
lub email: iod@albedomarketing.pl Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym
informacje o przysługujących Państwu prawach, dostępne są w Regulaminie Loterii.
Oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii:
Niniejszym oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.
Data…………………………………… Podpis……………………………………………………
Niniejszym oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy członkami Zarządu oraz pracownikami Organizatora oraz
Develey Polska sp. z o.o. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, jak i osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności
na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Data…………………………………… Podpis……………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, jak również jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) członkiem rodziny osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) u 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oświadczam również, że jestem/nie jestem
(niepotrzebne skreślić) bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Data…………………………………… Podpis……………………………………………………
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Niniejszym wyrażam zgodę na potrącenie z wygranej przeze mnie dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości
1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych 00/100) zł na zapłatę podatku dochodowego od wygranej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Data…………………………………… Podpis……………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYKAZ PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

1. Tomato Ketchup Disney 450 gram
2. Tomato Ketchup Disney 550 gram
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ZAŁĄCZNIK NR 3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY PRZEPROWADZANIU LOTERII PROMOCYJNEJ
PT. „LOTERIA DEVELEY”
Zasady przetwarzania danych osobowych przez „Develey Polska” Sp. z o.o. jako Zleceniodawca Loterii:
1. Administratorem danych osobowych:
•

uczestników loterii promocyjnej pt. „Loteria Develey” („Loteria”),

•

osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych oraz na kanał komunikacji w celu
otrzymywania od Develey Polska Sp. z o. o. informacji handlowych o produktach i usługach
Develey, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon lub sms) w celach
niezwiązanych z przeprowadzeniem Loterii,

•

osób odwiedzających stronę internetową loterii pod adresem: www.loteriadeveley.pl

jest Develey Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308
Warszawa (dalej Develey Polska).
Z Develey Polska można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak
również mailowo na adres ochrona.danych@develey.pl.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Develey Polska przetwarza dane osobowe w celu promocji marki i produktów Develey,
umożliwiając Uczestnikom udziału w Loterii. Dane osobowe Uczestników dla tych celów
Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f
RODO), wynikającego ze zgłoszenia się Uczestnika na stronie internetowej Loterii. Dane
osobowe Uczestników przetwarzane będą także w ramach innych prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którymi są:
•

dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;

•

archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją promocji Develey;

•

tworzenie analiz lub statystyk;

•

zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;

•
zapewnienie rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków dotyczących ochrony
danych osobowych).
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
oraz wybrany kanał komunikacji w celu otrzymywania informacji o promocjach, ofertach,
konkursach, loteriach itp., a także na otrzymywanie takiej komunikacji za pośrednictwem
telefonu, sms/mms lub poczty elektronicznej. Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę w
dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych na
podstawie udzielonej zgody, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
4. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej,
numeru telefonu jest warunkiem koniecznym dla udziału Uczestnika w Loterii. Niepodanie
tych danych może skutkować brakiem możliwości lub utrudnieniem udziału w Loterii. W
pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
5. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania Loterii, a po jej zakończeniu przez
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okres wymagany przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. 5 lat od
końca roku obrachunkowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a także przez okres
trwania prawnie uzasadnionego interesu Develey. W przypadku podniesionych roszczeń, dane
osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia sporu, załatwienia reklamacji lub skargi
lub przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie
udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
6. Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Administratora oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. Organizator jako podmiot świadczący usługi
marketingowe związane z organizacją Loterii, dostawcy usług informatycznych i wsparcia
technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe itp.), które muszą mieć dostęp
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.
7. Przysługuje Ci prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, przetwarzając dane dla celów statystycznych lub w związku
ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw, a w przypadku, gdy dane
przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia
sprzeciwu w dowolnym momencie,
c. cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Albedo Marketing sp. z o.o. Sp. z o.o.:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów Loterii w zakresie, w
jakim są one przetwarzane w celu realizacji umowy gry losowej oraz obowiązków prawnych
związanych z Loterią, tj. procedurą reklamacyjną, wydania nagród, zapłaty należnego podatku
od nagród, realizacji pozostałych obowiązków spoczywających na organizatorze, a
wynikających z ustawy o grach hazardowych oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Albedo Marketing sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Jeśli chciałabyś/chciałbyś
skontaktować się z Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, napisz e-mail na adres
iod@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe“. W Albedo
Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Osobą
odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do
naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z
przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Loterii przetwarzane są w celu zarejestrowania Twojego
uczestnictwa w Loterii. Przetwarzamy Twoje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, dla Laureta Nagrody Głównej: rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, datę urodzenia i obywatelstwo. Powyższe
dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach
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hazardowych, a także w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie informacji dotyczącej zajmowania
eksponowanego stanowiska politycznego (dotyczy osób, którym przyznana została Nagroda
Główna) oraz w celu prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO) dla danych nadmiarowych, a także w celu wykonania obowiązków prawnych,
ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu niezbędności przetwarzania
danych osobowych do realizacji umowy gry(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art. 61 ust. 3
pkt. 11 Ustawy o grach hazardowych, zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących zajmowania/niezajmowania
eksponowanego stanowiska politycznego jest niezbędność przetwarzania danych do
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze określonego w art. 46 ust. 1
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Dane uczestników Loterii uzyskujemy bezpośrednio od nich samych podczas rejestracji w
Loterii. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem umownym i niezbędnym do
wydania nagród lub do złożenia reklamacji. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia
zaliczek na podatek od otrzymanych nagród jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa
i dotyczy Laureatów Nagrody Głównej
4. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Loterii w związku z
przeprowadzeniem Loterii to:
a) 5 lat w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
b) 5 lat w zakresie przechowywania dowodów księgowych, licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
c) 5 lat w zakresie przechowywania danych zawartych w ewidencjach prowadzonych zgodnie z
przepisami ustawy o grach hazardowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata lub nastąpiło wydanie wygranej;
d) 5 lat w zakresie przechowywania wszelkich danych związanych z urządzaniem gry
hazardowej przez sieć Internet, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich
bieżącej archiwizacji
e) 5 lat w zakresie przechowywania danych w wykonaniu obowiązków wynikających z
przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W przypadku podniesionych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia sporu, załatwienia reklamacji lub skargi lub przedawnienia roszczeń. W
zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
5. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
2) prawo do sprostowania danych
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
4) prawo do usunięcia danych
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
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6) prawo do cofnięcia zgody, jeśli to zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem email iod@albedomarketing.pl.
6. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje
prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
7. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do
tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść
wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W
takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w
innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw. Sprzeciw
możesz zgłosić na adres e-mail iod@albedomarketing.pl
8. Odbiorcami Twoich danych są podmioty, przy pomocy których administrator może
przeprowadzać Loterię (podwykonawcy), dostawcy usług informatycznych, podmioty
świadczące usługi prawne, Zleceniodawcy - w zakresie danych niezbędnych dla sprawnej
realizacji Loterii w Internecie itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas,
gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy
komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
9. Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą służyły do podejmowania decyzji, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których
mowa w art. 22 RODO ani nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
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